Kijkwijzer

De grote verandering
van traditie naar vernieuwing
In deze kijkwijzer kiezen we een aantal werken uit de tentoonstelling De Grote Verandering die laten
zien hoezeer en hoe divers de vernieuwende impulsen in het Rusland van de eeuwwisseling waren,
hoe in de schilderkunst traditionele waarden werden losgelaten en naar vernieuwing werd gezocht.
Kortom hoe de Revoluties in de Russische schilderkunst van 1895-1917 plaatsvonden.

1.Léon Bakst schildert zijn grote vriend Sergej Diaghilev
We zien hier een van de meest spraakmakende
figuren uit het culturele leven van Rusland rond de
eeuwwisseling afgebeeld, Sergej Diaghilev. Hij is dé
sleutelfiguur tussen traditie en vernieuwing.
Zelf afkomstig uit een aristocratische familie
probeert hij de tsaristische maatschappij open te
breken, de Russische kunst uit zijn slaap te halen en
op een hoger niveau te tillen. Hij zal uiteindelijk met
zijn ballet- en operagezelschap Ballet Russe
wereldberoemd worden.
Het schilderij heeft iets intiems omdat er twee
personen op staan. De vrouw op de achtergrond
zegt iets over Diaghilev.
Wie is de vrouw op de achtergrond?
Een bediende
Zijn oma
Zijn kindermeisje

De kunstenaar relativeert Diaghilev door hem, de
grote kunstvernieuwer, hier af te beelden met zijn
nanny, een typisch symbool van de gegoede
conservatieve Russische aristocratie.

De ondertitel van de tentoonstelling is
Van traditie tot vernieuwing.
Dit werk van Léon Bakst zit meer in de traditionele hoek. Wat vind je traditioneel aan dit portret?
Betrek ook de omgeving er bij.

De schilder Léon Bakst kiest voor een rustige compositie waardoor de aandacht op de twee personen
komt te liggen. Het schilderij doet het daarom ook nu nog goed.

2. Een Landschap om schilderkunstig te kunnen vernieuwen
Bij deze drie landschappen gaat het niet in de eerste plaats om de beleving van de natuur, niet om
het creëren van zoveel mogelijk ruimte, niet om de nietigheid van de mens tov de natuur.Nee, de
schilders van deze doeken gebruikten het landschap om te zoeken naar innovatie in het schilderen.

Het landschap als gordijn.
Aleksandr Golovin heeft iets merkwaardigs
gedaan in dit schilderij. Het lijkt wel of hij een
soort van gordijn van bladeren en stammen heeft
opgetrokken vóór het schilderij.
Wat is het effect hiervan?

Het geboetseerde landschap
Een geploegd veld inspireerde David Boerljoek
om dit prachtige, rauwe landschap te schilderen.
Wat was het innovatieve van zijn aanpak?

Het alchemistische landschap
Archip Koeïndzji mengde als een alchemist zijn
eigen kleuren. Vaak werden metalen als goud en
zilver door de verf gemengd waardoor zijn
landschappen een haast mythische glans kregen.
Wat is vernieuwend aan de aanpak van Koeïndjhi?

3. Mevrouw Vroebel
Michail Vroebel neemt een beetje aparte positie in in de Russische kunstwereld van een eeuw
geleden. Hij was een heel origineel, eigenzinnig en innovatief schilder maar ook een gekwelde figuur
die later in zijn leven in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen moest worden en uiteindelijk blind,
te jong, stierf. Een soort Russische Van Gogh.

Hoe heet de vrouw waarvan in deze zaal meerdere schilderijen hangen?

Nadezjda was een beroemde operazangeres en was Vroebel’s muse. Hij had haar ontmoet toen hij
als ontwerper aan de slag ging bij het particuliere operagezelschap van de rijke zakenman Savva
Mamontov. Hij was dol op haar.
Dit portret schilderde hij aan het eind van zijn leven, ze zeggen dat het zijn laatste werk was.
Beschrijf wat er zo modern is aan dit werk?

In dit werk zien we een aantal voorwerpen die op het eerste gezicht niets met mevrouw Vroebel te
maken hebben. Zo zijn er her en der voeten te zien en een vleugel rechtsboven. Wat heeft de
schilder gedaan?

4. Eindelijk een keer (bijna) blote mannen
Een toch wel bijzonder portret dat Ilja Masjkov schilderde van hemzelf (links) samen met zijn
kunstenaarsvriend Petr Konchalovsky. Hoe heet zo’n portret:
☐een zelfportret ☐ een dubbelportret ☐een groepsportret

Deze mannen verheerlijkten het lichaam en hielden van sporten, immers een gezonde geest in een
gezond lichaam.. Ook in die tijd was het niet gebruikelijk je als man zo bloot, net klaar met
gewichtheffen, af te beelden. Bedenk 2 redenen om jezelf zo af te beelden.

Ilja Masjkov behoorde tot een jonge generatie kunstenaars die als een soort ‘nieuwe wilden’ zich
wilden afzetten tegen de Europese cultuur. Tegelijkertijd is de omgeving waar de mannen in zitten
heel ‘sophisticated' heel beschaafd. Beschrijf wat de entourage over de kunstenaarsvrienden zegt?

Welke, veelzeggende, bladmuziek staat er op de piano? Schrijf het titelblad over.
Als je een beetje puzzelt (combineer regel 1,2 en 4) en naar de afbeeldingen kijkt kun
je de titel vertalen. En weet je wat het betekent?

Op de muur hangen twee schilderijen. Wat staat er
op afgebeeld?

Een van de vernieuwingen in het Rusland van die tijd
was dat men zich weer meer bewust werd van het
‘Russisch eigene’. De Russische Volkscultuur was
helemaal ‘in’. Het beschilderen van dienbladen was
een favoriete bezigheid. Dat geldt ook deze twee schilderijen aan de muur.
Ga je nu met een beetje fantasie naar de vazen met bloemen kijken dan kun je er ook iets anders in
zien. Wat?

Misschien had je het al gezien, maar in de zwarte achtergrond is een hartje verstopt en een bloem.
Rara, welke gevoelens de schilder voor zijn vriend rechts heeft?

5. De Datsja van Slava en Marta
Twee hedendaagse Russische kunstenaars, Marta Volkova en Slava Shevelenko, hebben in de
tentoonstelling een ‘Datsja-landschap’ ingericht. Datsja’s zijn veelal eenvoudige buitenhuisjes op het
platteland waar je de zomer kunt doorbrengen. Het Datsja-leven staat voor veel Russen symbool
voor vrijheid! Ze kunnen er genieten van de natuur, even ver weg van de hectiek van de stad.
Hoe is de natuur in deze ruimte verbeeldt?

Marta en Slava zijn opgegroeid in Sint-Petersburg, waar zij ook hun opleiding tot beeldend
kunstenaar kregen en later, vaak onder lastige politieke omstandigheden, exposeerden. Ze
behoorden toentertijd tot de Avant-garde van Sint-Petersburg. In 1991 zijn ze zonder kennisgeving
samen met hun twee kinderen Rusland ontvlucht en sindsdien wonen en werken ze in Nederland.
In de grote blauwe Datsja hebben de kunstenaars
vier ruimtes zo realistisch mogelijk ingericht. Alle
spullen, gordijntjes en behangetjes zijn authentiek
Russisch.
Welke functies hebben de verschillende ruimtes?

Iedere ruimte draagt een kunstwerk dat ‘aanspringt’ wanneer je binnenloopt. De kunstwerken, waarvan de
Groene streep ook in de tentoonstelling hangt, vertegenwoordigen een ‘beeldende‘ herinnering uit het
persoonlijke leven van de kunstenaars.
Wat hebben de kunstenaars met de voor hen belangrijke kunstwerken ‘anders’ gedaan?

Als je naar de derde ruimte gaat tref je daar het werk Rustende Soldaat van Larionov.
Als je de audiotour, die aan de muur hangt, even activeert (witte schildje) dan hoor je een verhaal, een
herinnering. Slava vertelt : “In de vroege jaren tachtig, nog vóór de perestrojka in Sint-Petersburg, mocht
geen tentoonstelling van avant-gardisten geopend worden zonder toestemming van een speciale
commissie van het Departement Cultuur en de KGB ( de geheime dienst). Zo’n tentoonstelling werd op drie
punten gecontroleerd: Welke drie punten?

Wat gebeurde er met een kunstwerk waarvan men vermoedde dat het zich aan een van deze elementen
bezondigde?

Helaas is er niet overal in de wereld zo’n vrijheid van meningsuiting als in Nederland!

Een feest van kunsthistorische vernieuwing!
De hele kunstgeschiedenis van rond de eeuwwisseling trekt in de tentoonstelling De Grote
Verandering aan je voorbij maar dan vanuit Russisch perspectief. Veel stromingen zijn weliswaar in
Frankrijk ontstaan maar later met kunstenaars meegereisd naar Rusland. De Russen gaven er weer
een eigen draai aan. Een aantal stromingen is exclusief in Rusland ontstaan en heeft zich van daaruit
verspreid.
De kunstwerken in de groene en witte zalen hebben een paar dingen gemeen:
- de kunstwerken komen steeds verder af te staan van de werkelijkheid, abstraheren,
- de benadering is conceptueel, er is een bepaalde visie op de weergave van de werkelijkheid
- het gaat niet meer over natuur maar cultuur

Vrouwen met vruchten (1917)

Moskou (1913)

6. Aristarch Lentoelov
Nooit eerder is zo’n belangrijke groep werken van Aristarch Lentoelov buiten Rusland getoond.
Lentoelov was een ambitieuze kunstenaar die in Parijs langdurig futuristische (snelheid en beweging)
en kubistische voorstellingen had bestudeerd (verschuivende standpunten, collage-achtig,
fragmentarisch). Als je zijn werken bekijkt lijkt het alsof je door een soort van kaleidoscoop kijkt.
Wat is vernieuwend aan Vrouwen met vruchten ?

Hoe heeft Lentoelov de dynamiek van een grote stad als Moskou verbeeldt?

7. Natalja Gontsjarova is een van de belangrijkste vrouwelijke kunstenaars uit haar tijd, in
ieder geval de beroemdste! Ze was gedurende haar leven zeer productief en heeft een groot oeuvre
nagelaten. Ze vormde samen met Michail Larionov een kunstenaarskoppel.
In Rusland ontwikkelden Natalja Gontsjarova en haar
partner een neo-primitivistische vormentaal, een stroming
die het simpele, het instinctieve wilde weergeven, op zoek
naar de oerkracht, naar emoties uit de onderbuik niet
gefilterd door de beschaving. Ze maakten onder andere
gebruik van elementen uit de Russische volkskunst, en
scènes uit het boeren- of plattelandsleven.
Waarom vond men Naakte danseres indertijd zo’n schokkend
schilderij?

8. Schoorstenen. Futurisme
Een andere kunststroming waarbinnen Natalja Gontsjarova valt is
het Futurisme. Futuristische kunstenaars namen de vooruitgang als
onderwerp van de kunst en probeerden dynamiek en beweging vast
te leggen in hun werk. Veel van hun werk wordt getypeerd door de
snelheid en rusteloosheid van de moderne grootstad.
Wat is er futuristisch aan het werk Schoorstenen. Futurisme?

9. Michail Larionov was een zeer getalenteerd
schilder en de eerste leider van de vroege Russissche
Avantgarde. Hij was iemand die van alles uitprobeerde, altijd
aan het onderzoeken was en iedere stijl tot een bijzondere
conclusie dreef. Hij had vele volgelingen. Zo ontstond ook de
idee van het Rayonisme: een schilderstijl die de uitbeelding van
de weerkaatsende lichtstralen van een voorwerp en de
verschillende reflecties wilde vangen in een schilderij.
Hoe heeft Larionov Stierenhoofd laten ‘schitteren’?

10. Vladimir Tatlin geldt als een grote leider en innovator van de Russische
Avantgarde en werd vooral beroemd vanwege zijn ontwerp voor het Monument voor
de Derde Internationale. Het ontwerp uit 1920 bestond uit een ronde constructie van
metaal en glas en was een derde groter
dan de Eiffeltoren. Het was vooral hun
ontzag voor machines, de architect en de
techniek waardoor de constructivisten
werden meegesleept; hierin zagen zij een houvast voor
hun streven naar duidelijkheid en exactheid en tegen het
subjectief individualisme.
Als een soort voorbode zie je al iets van dit
constructivistische denken in dit prachtige portret van
een matroos. Waaraan zie je dat?

11. Lioebov Popova was zeer geïnteresseerd in wat er in Parijs
gebeurde en een bewonderaar van Picasso. Het schilderij Portret van
een filosoof is nou echt wat je noemt een kubistisch werk.
Beschrijf wat Popova heeft gedaan, wat maakt het zo kubistisch?

12. David Boerlioek heeft
zomaar een heerlijk werkje gemaakt dat
het verdient om bekeken te worden. Al
was het alleen maar omdat er een zeer
bijzonder naakt opstaat. Wat is er met de
vrouw aan de hand?

13. Pavel Filonov is misschien wel de meest
originele en eigenzinnige kunstenaar van de hele
tentoonstelling. Hij is totaal zijn eigen weg gegaan en
heeft een heel eigen schilderkunstig idioom ontwikkeld.
Een Filonov haal je er gelijk uit. De kunstenaar lijkt zijn
onderwerp eerst tot het bot toe af te breken, te
ontleden, om het daarna weer helemaal terug op te
bouwen. Zijn werken hebben een enorme gelaagdheid
en het zal je niet verwonderen dat hij langdurig aan een
schilderij werkte.
Probeer het werk Germaanse oorlog eens te beschrijven
en aan te geven wat er zo eigen aan is?

14. Het suprematisme van Malevitsj
betreft kunst waarin geen sprake is van figuratie. Het is
gebaseerd op geometrische vormen en zuivere kleuren
plus wit en zwart. Kunst was voor Malevitsj verbonden
met het spirituele. Volgens zijn opvatting diende de
kunst geen politieke, utilitaire of sociale doelstellingen
te hebben. Kunst behoorde autonoom te zijn. Deze
opvatting scheidde hem van de constructivisten.
Suprematie betekent 'oppermacht'
“Pas als de gewoonte van de geest om in schilderijen
stukjes natuur, madonna’s of schaamteloze naakten te
zien, verdwenen is, zullen we een puur schilderkunstige
compositie zien.” aldus Kazimir Malevitsj
Als je het werk Supremus van Malevitsj beter bekijkt zie
je dat hij heeft zitten zoeken naar de juiste compositie.
Waar kun je verschuivingen zien?

Verder zie je aan de kwaliteit van dit werk dat de kunstenaars in Rusland soms te weinig geld
besteden aan goed materiaal. Het rood in het midden van het doek is bijv. diep gecraqueleerd. Slecht
materiaalgebruik maar ook de tand des tijds maken deze werken erg kwetsbaar.

